
 

 

 

       

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ!! โปรโมช่ันลดทันที 3,000 บาท 

จองและช าระเงินก่อน 29 ก.พ. 63 นีเ้ท่าน้ัน !!   
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■ บินภายใน 2 ครั้ง ท่ีพกั 4+5 ดาว  

■ อาหารหลากหลาย  ทอ้งถิ่น จนี ไทย 

■ ชมเมืองกิลกิต และฮุนซ่า 

■ ล่องเรือชมทะเลสาบอตัตาบตั 

■ จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ 

■ ชม ป้อมปราการบอลทิต 

■ ชมธารน ้าแข็งฮอ๊ปเปอร ์

■ ชม ธารน ้าแข็งพสัสุ 

■ ชมความงดงามของพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ ยอดเขาดุยเคอร ์ 

■ KHUNJERAB PASSด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก 

■ ชม พิพิธภณัฑต์กัศิลา 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

เมษายน 4-11  เมษายน 2563 75,900     78,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลา 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ อิสลามาบดั BKK-ISB TG-349 19.00–22.10 06.50 ชม. 

วนัที่เจ็ด อิสลามามดั กรุงเทพฯ ISB-BKK TG-350 23.20-06.25 05.33 ชม. 

ตารางเที่ยวบิน 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสลามาบดั  

16.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบกับเจา้หน้าท่ี ของบริษัทฯ ท่ี

ชั้น4 แถว C เคาน์เตอรส์ายการบินไทย (TG)  ประตู 2 โดยมีเจา้หน้าท่ี

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

19.00 น. “ ออกเดินทางสู่ อิสลามาบดั โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-349   

22.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองอิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันท าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

พกัที่ SERENA HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัที่สอง เมืองอิสลามาบดั-เมืองกิลกิต-ยอดเขาคาราโปชิ-ป้อมปราการบอลทิต-เมืองฮุนซ่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง  
07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต โดย สายการบิน ปากีสถานแอรไ์ลน ์

เที่ยวบินที่ PK605 

 

08.15 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองกิลกิต หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

น าท่านสู่ เมืองกิลกิต เป็นเมืองหลวงตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

ปากีสถาน ห่างจากเมืองอิสลามาบัดระยะทางโดยประมาณ 500 กิโลเมตร 

หากนัง่รถจะใชเ้วลาประมาณ15-18 ชัว่โมง เมืองกิลกิตน้ันเป็นเมืองส าคัญ

ในอดีตเพราะเคยเป็นเมืองท่ีมี เส้นทางสายไหมตัดผ่านและเป็นเส้นทาง

เผยแพร่พุทธศาสนาไปยงัเมืองต่าง ๆ ปัจจุบนักลายเป็นจุดเชื่อมต่อท่ีส าคญัไป

ตามทางหลวงโคราคารัม (KARAKORAM) ท่ีมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังเมือง

สการ์ดู, เมืองจิตราล, เมืองเปศวาร์อิสลามาบัด และประเทศจีนหลังจากน้ัน

ออกเดินทางไปตามถนนหลวงคาราโครัมท่านจะไดพ้บกับความสวยงามของ

แม่น ้าฮุนซ่ารวมถึงหมู่บา้นต่างๆ ริมทางขนานกับเสน้ทางสายไหมเก่า (OLD 

SILK ROAD) ซึ่งในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้และวฒันธรรม น าท่านสู่จุดชมวิว

ยอดเขาราคาโปชิ ท่านจะไดช้ื่นชมความสวยงามของเทือกเขาราคาโปชิท่ีปก

คลุมด้วยหิมะอย่างใกล้ชิด ยอดเขาแห่งน้ีมีความสูง 7 ,790เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเลและถูกจดัอนัดบัความสูงอยูใ่นอนัดบัท่ี 27 ของโลก 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
บ่าย น าท่านชม ป้อมปราการบอลทิต ตั้งอยู่ในหุบเขาฮุนซ่าไกลเ้มืองคาริมาบัด

ทางตอนเหนือของปากีสถาน โดยไดร้ับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004ป้อมปราการมีความเก่าแก่ถึง 700 ปี ใน

อดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงท่ีมีสถาปัตยกรรมรูปแบบผสมผสาน ระหว่าง

แคชเมียร์กับทิเบต พระราชวังได้มีการปรับปรุงและต่อเติมในส่วนต่าง ๆ 

เพิ่มขึ้ น จนมีรูปแบบเหมือนดังเช่นปัจจุบัน ทางขึ้ นของป้อมปราการน้ันรถไม่

สามารถขึ้ นไปได ้จะตอ้งเดินเทา้ขึ้ นไปเท่าน้ัน ตามทางท่ีเดินขึ้ นไปท่านจะได้

เพลิดเพลินกบัวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และรา้นมีขายของท่ีระลึกใหท้่านไดเ้ลือก

ชมเลือกซื้ อตลอดเสน้ทางเช่นกัน เมื่อท่านขึ้ นไปถึงแลว้ท่านไดพ้บกับความ

สวยงามของป้อมปราการและเทือกเขาท่ีลอ้มรอบอยู่ทุก ๆ ดา้น และวิวของ

หมู่บา้นท่ีลดหลัน่ลงไปเป็นขั้น ๆหลังจากน้ันน าท่านสู่เมืองคาลิมาบัดซึ่งอยู่

ดา้นล่างของป้อมบัลทิตชาวบา้นในเมืองน้ีส่วนใหญ่จะมีอาชีพปลูกผลไมเ้มือง

หนาวเช่น แอปเป้ิล และแอปริคอท เน่ืองจากอากาศในหุบเขาแห่งน้ีจะมี

อากาศเย็นตลอดทั้งปี ปล่อยอิสระใหท้่านเลือกซื้ อของฝาก ผลไมส้ด และผลไม้

อบแหง้ ก่อนน าท่านกลบัสู่เมืองฮุนซ่า 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
พกัที่ SERENA HUNZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม เมืองฮุนซ่า-นากาวลัเลย-์HOPPER VALLEY-GLACIER HOPPER-หมู่บา้นโบราณ-ยอดเขาดุยเคอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ นากาวัลเลย ์มีความสูงจากระดับน ้าทะเลท่ี 2438 เมตร 

อดีตน้ันเคยเป็นเมืองหลวงรัฐนากา จนกระทัง่ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1974 
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ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่เต็มไปดว้ยความงดงามของตน้ไม ้ล าธารตลอด

ทาง ท่านจะไดช้ื่นชมความงามของ เทือกเขาราคาโปชิ และเทือกเขาอีกหลาย 

ๆ และอ่ืน ๆ อีกกวา่ 30 ยอดเขา 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ HOPPER VALLEY เพื่อชมธารน ้ าแข็งฮ๊อปเปอร์ 

(GLACIER HOPPER) เป็นธารน ้าแข็งท่ีมีความเก่าแก่จากการทับถมของหิมะ

ท่ีมาอย่างยาวนาน จากหิมะจนกลายเป็นหินมีบันทึกว่าธารน ้าแข็งแห่งน้ีเป็น 

เคล่ือนไหวเร็วท่ีสุดในโลก จุดท่ีเราจะเขา้ไปชมน้ันจะเป็นจุดท่ีใกลธ้ารน ้าแข็ง

มากที่สุด เราสามารถเขา้ไปชมในจุดที่ก าหนดเท่าน้ัน 

เทเที่ยง รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านสู่ หมู่บา้นโบราณ ในอดีตน้ันมีความเฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากเป็นทางผ่านของเสน้ทางสายไหมจึงท าใหค้นจากหลายเมืองผ่านมา

พกัท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี และน าท่านเดินทางต่อสู่ ยอดเขาดุยเคอร ์เพื่อชมความ

งดงามของพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าตามแนวเทือกเขาสุดแสนโรแมนติก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัที่ THE EAGLE NEST HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สี่ LADY FINGER-นัง่เรือชมทะเลสาบอตัตาบตั-เมืองกุลมิต-สะพานฮุซเซน-ธารน ้าแข็งพสัสุ-

KHUNJERAB PASS-เมืองฮุนซ่า 

05.30 น. เชา้น้ีน าท่านชมความงดงามของพระอาทิตยข์ึ้ นท่ีสวยที่สุดอีกแห่งหน่ึง ท่านจะ

ไดเ้ก็บภาพบรรยากาศพระอาทิตยย์ามเชา้กระทบยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุม 

โดยจุดน้ี ท่านะจะไดเ้ห็นยอดเขาท่ีมีรูปร่างลกัษณะแปลกตาจนถูกขนานนาม

วา่ น้ิวมือของหญิงสาว หรือ Lady Finger และรวมถึงยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดระดบั

โลกถึง 5 เขา คือ รคัคาโปชิ, Diran, Golden Peak, Ulter Peak และ 

Mulogianting Peak 

 

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อน าท่าน นัง่เรือชมทะเลสาบอัตตาบัต (จะใชเ้วลา

ประมาณ 30 นาที) ท่านจะไดช้มความงดงามของทะเลสาบสีฟ้าราวกบัเทอร์

ควอยซ์ตัดกับเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุม ทะเลสาบตั้งอยู่ในหุบเขาฮุนซ่า เกิด

จากดินถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อปี  2009 ลงมาปิดกั้นการไหลของน ้าใน

แม่น ้าฮุนซ่าจึงเกิดเป็นทะเลสาบแห่งน้ี  ทะเลสาบมีความยาว  21 เมตร และ

ลึก 103 เมตร ทางการจีนไดช้่วยสรา้งอุโมงคผ่์านภูเขาเพื่อเชื่อมกบัถนนคารา

โครมัใหม่ท่ีใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั ทะเลสาบอตัตาบดัจึงกลายเป็นหน่ึงในสถานท่ี

ท่องเท่ียวขึ้ นชื่อแห่งหน่ึงของปากีสถานเช่นกัน จากน้ันน าท่านสู่  เมืองกุลมิต   

แปลว่า หุบเขาแห่งทุ่งดอกไม ้ตามความหมายของภาษาท้องถ่ิน มีพื้ นท่ี

ครอบคลุมทางเหนือของหุบเขาฮุนซ่า เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่มีอายุมา 

นานหลายทศวรรษตั้งอยูบ่นความสูง 2,408 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล   

น าท่านสูส่ะพานวัดใจหรือสะพานฮุซเซน แห่งทะเลสาบโบริทสะพานแขวนมี

อายุนับรอ้ยปี ถูกจดัใหเ้ป็นสะพานท่ีน่ากลัวท่ีสุดในโลก สะพานมีลักษะเป็น
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สะพานถูกขึงดว้ยลิงพาดดว้ยไมแ้บบห่างๆ ดังน้ันเวลาขา้มเราจะมองเห็น

แม่น ้ าท่ีไหลอยู่ดา้นล่างเดินทางสู่เมือง PASSU เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ บนทาง

หลวงคาราโครัมไฮเวย ์ติดกับแม่น ้า ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกับยอดเขาท่ีมี

ลักษณะคลา้ยกับทางแหลมของหลังคาปราสาทจนไดช้ื่อว่า PASSU CONES 

หรือ PASSU CATHERDRAL  จากน้ันน าท่านชม ธารน ้าแข็งพัสสุ โดยท่ีท่าน

ตอ้งใชเ้วลาเดินประมาณ 1 กิโลเมตร  PASSU GLACIER น้ันเป็นธารน ้าแข็งท่ี

เกิดจากหิมะท่ีตกมาสะสมจนหนา 50 – 60 เมตร แลว้เคล่ือนตัวลงมาตาม

ไหล่เขาอย่างชา้ ๆ ท าใหเ้กิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะ 

พื้ นดินท่ีรองรับจึงเกิดเป็นร่องลึกและกวา้งเพราะมีน ้าหนักของน ้าแข็งกดทับ 

ธารน ้าแข็งจะค่อย ๆ ครูดบริเวณท่ีรองรับจนเกิดหุบเขาตัดขวางรูปตัวยู เมื่อ

ธารน ้าแข็งไหลไปถึงตอนล่างธารน ้าแข็งก็ค่อย ๆ แตกออกแลว้ก็จะละลาย

กลายเป็นล าธาร   

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ KHUNJERAB NATIONAL PARK โดยเราจะผ่าน KHUNJERAB 

PASS เป็นเสน้ทางท่ีราบสูงผ่านเทือกเขาคาราโครัม เป็นเสน้ทางชายแดน

ระหว่างปากีสถานกับตอนใตข้องมณฑลซินเจียงประเทศจีน มีระดับความสูง 

4,693เมตร ถือว่าเป็นทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศท่ีสูงท่ีสุดในโลก ใน

อดีตอุทยานแห่งน้ีจดัตั้งขึ้ นปกแกะพนัธ์มาโคโปโล เสือดาวหิมะ และแกะภูเขา 

ระหว่างทางน้ันจะเราจะไดพ้บกบังดงามของเทือกเขาท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะ 

สลับกับทอ้งฟ้าท่ีสวยงามสองขา้งทาง และในบางพื้ นท่ีท่านจะไดพ้บกับ แกะ

พันธ์มาโคโปโล เป็นแกะพันธุ์ท่ีมีเขางอโคง้สวยงาม จากน้ันน าท่านสู่ ด่าน

พรมแดนที่สูงที่สุดในโลก เป็นจุดท่ีมีความสูงท่ีสุดของถนนหลวงลอยฟ้าคา

ราโครมัยไ์ฮเวย ์ในสมยัก่อนเป็นเสน้ทางสายไหมระหว่างประเทศจีน อินเดีย 

และอฟักานิสถานเพื่อท าการคา้ขาย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่

เมืองฮุนซ่า เพื่อเขา้โรงแรมท่ีพกั 

    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
พกัที่ SERENA HUNZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่หา้ เมืองฮุนซ่า-เมืองกิลกิต-ตลาดพ้ืนเมือง-พระพุทธรูปคารก์าห ์  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (ระยะทาง 105 กิโลเมตร) ระหว่างทางท่าน

จะไดช้มทัศนียภาพความ งดงามของภูเขา แม่น ้า ทั้งสองขา้งทาง และจะแวะ

ใหท้่านเลือกซื้ อของฝากที่ ตลาดพ้ืนเมือง ก่อนท่ีจะถึงเมืองกิลกิต 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  
 น าท่านไปชม พระพุทธรูปคารก์าห ์พระพุทธรูปยืนถูกแกะสลกัไวบ้นหน้าผา

ในหุบเขาคารก์าห ์ใน  สมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 7  พระพุทธรูปมีลกัษณะเป็นองค์

พระยืน ในลกัษณะแบบนูนต า่ องคพ์ระมีความสูง 50 ฟุต ปรากฏเด่นอยู่บน

หน้าผาหินตั้งชนั ถูกคน้พบในช่วงปี ค.ศ. 1938 – 1939 ห่างจากองคพ์ระไป
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ประมาณ 400 เมตร ยงัคน้พบเจดีย ์3 องคด์ว้ยเช่นกนั ยงัมีต านานท่ีเกี่ยวกับ

พระพุทธรูปแกะสลักคาร์กาห์น้ีท่ีถูกเล่าขานโดยชาวบ้านในท้องถ่ิน ตาม

ต านานระบุวา่ครั้งหน่ึง บริเวณแถบน้ีมียกัษ์กินคนตนหน่ึงอาศยัอยู ่เรียกกนัว่า 

“ยกัษิณี” (YAKHSNI) ชาวบา้นน้ันไดร้บัความเดือดรอ้นจากยกัษ์ตนน้ีไดร้อ้ง

ขอความช่วยเหลือจากนักบวชท่ีผ่านทางมาและนักบวชก็ไดต้รึงนางยกัษิณีตน

น้ีไวท่ี้กอ้นหินเพื่อไม่ใหส้รา้งความเดือดรอ้นใหก้บัชาวบา้นอีก (จากจุดจอดรถ

จะตอ้งเดินเขา้ไปประมาณ 15 นาที) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัที่ SERENA HOTEL GILGIT หรือเทียบเท่า  

วนัที่หก เมืองกิลกิต-เมืองอิสลามาบดั-จุดชมวิว-มสัยิดไฟซาล-อนุสาวรียป์ากีสถาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้ นเครื่องไปยงั เมืองอิสลามาบดั 

เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนขึ้ นเครื่อง 

 

08.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสลามบัด โดย สายการบิน ปากีสถาน แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี PK606 

 

09.50 น. เดินทางถึงเมืองอิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน  
 น าท่านสู่ จุดชมวิวของเมือง DAMAN-E KOH เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถ

มองเห็นเมืองไดแ้บบพาโนรามาตั้งอยูบ่นเทือกเขา MARGALLA HILLS ทาง

ตอนเหนือของกรุงอิสลามาบดั 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

 WIDE RICE @ SERENA HOTEL ISLAMABAD 

 

 จากน้ันน าท่านชม มัสยิดไฟซาล เป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองอิสลามาบดั ชาว

มุสลิมจะเขา้มาใชเ้พื่อประกอบศาสนกิจ มสัยิดแห่งน้ีเปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ

เมื่อปี ค.ศ. 1987 สรา้งโดยกษัตริย์ซาอุดิอาระเบีย King Faisal จึงน าพระ
นามของพระองค์ใชเ้ป็นชื่อมสัยิดแห่งน้ี โดยใหน้ายช่างชาวตุรกีออกแบบให้

เป็นทรงเต็นท์ 8 เหล่ียมของชาวเบดูอินหรือพวกเร่ร่อนซึ่งมาถึงบริเวณน้ีเป็น

พวกแรก มัสยิดไฟซาลสามารถจุจุคนไดถึ้ง 100,000 คน และบริเวณรอบ

นอกจุไดอ้ีกกว่า 200,000 คน และมีเสามินาเร็ท (หอขาน) 4 ตน้ ขนาบสี่

มุม สูงตน้ละ 79 เมตร (การเขา้ชมควรแต่งกายสุภาพ มิดชิด ไม่ส่งเสียงดัง 

และก่อนถ่ายภาพควรขอขออนุญาตก่อนทุกครั้ง)  
หลังจากน้ันน าท่านไปยัง อนุสาวรียป์ากีสถาน เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติและ
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาชาการป์าเรียนทางตะวนัตก ถูกสรา้ง

ขึ้ นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของชาวปากีสถาน อนุสาวรีย์น้ันถู   

กสรา้งใหเ้หมือนรูปกลีบดอกไมส้ี่กลีบ สรา้งขึ้ นจากหินแกรนิต โดยแต่ละกลีบ

น้ันเป็นตัวแทนแควน้ส าคญัของปากีสถานทั้ง 4 แห่งไดแ้ก่ แควน้บาลูจิสถาน ,
แควน้สินธ์,แควน้ปัญจาบ และแควน้ไคเบอร์ปัคตูนควา โดยแต่ละกลีบจะมี
ภาพแกะสลกัของ สถานท่ีส าคญัของประเทศทั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่ มสัยิดแบดชาฮิ, 
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ป้อมเมืองลาฮอร์, ช่องเขาไคเบอร์ และมินาร์ เอ ปากีสถาน ในใจกลางของ
อนุสาวรียจ์ะมีประติมากรรมรูปสามเหล่ียมท่ีมีฐานเป็นดาวหา้แฉก ลอ้มรอบ

ไปดว้ยน ้ า ท่ีแสดงถึงบุคคลส าคัญอย่าง มูฮัมหมัด อาลี จินนาห์ บิดาแห่ง

ปากีสถานและมูฮัมมดั อิกบาล กวีและนักปรัชญาท่ีมีชื่อเสียงแห่งปากีสถาน 

ซึ่งดวงดาวและพระจนัทรย์งัเป็นสญัลกัษณข์องศาสนาอิสลามอีกดว้ย  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร MONEL RESTAURANT  
พกัที่ SERENA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่เจ็ด เมืองอิสลามาบดั-เมืองตกัศิลา-พิพิทธภณัฑต์กัศิลา- CENTAURUS DEPARTMENT STORE-

สนามบินเมืองอิสลามาบดั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.50 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองตักศิลา ตั้งอยู่ในรัฐปันจาบของประเทศปากีสถาน 

ห่างจากเมืองหลวงไปโดยประมาณ 1 ชัว่โมง ปัจจุบนัเหลือแต่ซากเมืองใหเ้ห็น

ในเมืองมีสถานท่ีส าคัญคือพิพิธภัณฑ์ โบสถ์และเจดีย์อยู่เป็นจ านวนมาก 

องค์กรยูเนสโกได้ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1980เมืองตักศิลายังมี

ชื่ อ เสียงในการ ท่ี เ ป็นศู นย์กลางของการเรียนรู ้ศิลปะแบบคานธีรา 

ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การศึกษา และพระพุทธศาสนา มีแหล่ง

โบราณคดีว่า 50 แห่งกระจายอยู่ในบริเวณ 30 กม. รอบเมือง จุดชมเมืองท่ี

ส าคญัๆ น้ันแบ่งไดด้งัน้ีคือ พิพิธภณัฑต์กัศิลา , เจดียธ์รรมยาสิกา, 

เมืองเก่าชีรก์ปั , อารามจูเล่ียน , เทวาลยัจนัเดียล 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ  หอ้งอาหารอิตาเล่ียน  
 น าท่านซื้ อของฝากท่ี CENTAURUS DEPARTMENT STORE เป็นหา้งขนาดใหญ่

ปล่อยใหท้่านเดินเลือกซื้ อของฝากอยา่งอิสระ 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ อิสลามาบตั เพื่อเดินทางกลับสู่ 

กรุงเทพฯ 

 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-350  
วนัที่แปด กรุงเทพฯ  

06.25 น. 

 

เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : 4-11 เมษายน 63 (อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต่ 10 ท่าน ข้ึนไป) 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
➢ เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
➢ เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
➢ ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน ลดท่านละ 

75,900  78,900.- 
9,000.- 

75,900.- 
75,900.- 
17,000.- 

** ราคาโปรโมชัน่ 75,900 บาท ท่านตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ  านวนเพื่อยนืยนัการเดินทาง **  
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ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 พ.ย. 2562 ) 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และช าระเงินมัดจ  าล่วงหน้า 

30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วน

ท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
*** หมายเหตุ กรณีจองทวัรร์าคาโปรโมชัน่ *** 
ส ำหรบัรำคำทวัรโ์ปรโมชัน่จองแลว้ ท่ำนไม่สำมำรถท ำกำรยกเลกิทวัรไ์ด ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธ์
ในกำรคนืเงนิทุกกรณี เนื่องจำกทำงบรษิทัตอ้งมคี่ำใชจ่้ำยในกำรยนืยนักรุ๊ปทวัรด์งักล่ำวล่วงหน้ำ
ซึง่เป็นรำคำโปร ยกเวน้กรณีกรุ๊ปทวัรน์ัน้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้7 วนัก่อนเดนิทำง  ทำง
บรษิทัจะด ำเนินกำรคนืเงนิตำมค่ำใชจ่้ำยจรงิทีเ่กดิขึน้ 
 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสลามาบดั-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) 

✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ  
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ
เดินทาง 

✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่า

รกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต่

75ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยูเอส ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 35 ยูเอส 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูเอส ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ยูเอส (ขึ้ นอยู่กบั
ความพึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพักค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให้
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ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว 

ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า

ท่ีพัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน

ได)้ 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้

มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

** กรณียกเลิก ** 

- ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตวัอยา่งเช่นค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

- ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย 

เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

- หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอรต์ 

ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

หมายเหต ุ: 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร ้าย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  
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▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อ ง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบั

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ

โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบ

คณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของ

คณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน  แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่

สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวม

เป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ น

เครื่องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี

เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
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▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


